
 

 

 

 

 

 

Välkomna till Jönköping Horse Show 30 oktober – 3 november 2019 

 

Inflytt 

Måndag 28 oktober 08.00-20.00 Gate 16  

Tisdag 29 oktober 08.00-22.00 Gate 16, även 15.00-21.00 Gate 18, se bifogad karta 

För senare inflytt kontakta Mårten Larsson, 0708 41 84 04. 

Utflytt 

Söndag 18.00-24.00 

För senare utflytt kontakta Mårten Larsson, 0708 41 84 04. 

 

Parkering 

Utställarparkering är belägen på 400-fältet. Denna är kostnadsfri.  

 

Ackreditering  

Utställarackrediteringen är belägen i huvudentrén, Lobby Nord 

Öppettider ackreditering  

Tisdag 29 oktober 15.00-21.00 

Onsdag 30 oktober 8.30-20.00 

Torsdag 31 oktober 8.30-20.00 

Fredag 1 november 8.30-20.00 

Lördag 2 november 8.30-20.00 

Söndag 3 november 8.30-13.00 

 

Antal band enligt storlek på er utställningsplats, framgår på er faktura. Det är möjligt att köpa till 

extra band för 520kr ex moms, dessa band köps i ackrediteringen.  



Skicka in namn på den personal som ska ackrediteras senast 18 oktober. 

Ackreditering och beställning av extra band: Helena Hansen, funktionar@jonkopinghorseshow.com. 

 

Mässan är belägen inomhus i Lobby Nord, Hall A, Mässgatan och delar av Hall B. 

Huvudentrén öppnar varje dag 8.30, tävlingarna börjar 9.00 för sluttid se tidsprogram. 

 

MÄSSANS ÖPPETTIDER 

Onsdag 9.00-19.00 

Torsdag 9.00-19.30 

Fredag 9.00-19.00 

Lördag 9.00-18.00 

Söndag 9.00-17.00  

Mässan kommer att bevakas av väktare under de tider mässan är stängd men aktivitet som 

exempelvis träningstider pågår. Övrig tid är hallarna låsta och larmade. 

 

Transporter av gods till och från Elmia 

Transporter är möjliga från och med onsdag 23 oktober t.o.m. måndag 4 november, vardagar 0700–

1600 och helger 0800–1600. Vid avvikande leveranstider vänligen meddela detta dagen innan till 

Mikael Bergdahl 036–152285 eller Tomas Friman 036–152286. 

Leveransadress är Elmia, Mässvägen 12, SE-554 54 JÖNKÖPING. Märk försändelsen tydligt med 

företagsnamn, monternummer, kontaktperson samt telefonnummer. 

Transporter och gods sköts av Bergdahl och Friman på Elmia, se bifogad prislista för priser på 

lastning, lossning, utkörning av gods samt förvaring av emballage. 

 

Utställarservering  

För utställare erbjuder vi lunch och värdekuponger som kan användas i samtliga av våra serveringar. 

Om ni önskar kan ert företag faktureras för utnyttjade kuponger i efterhand, detta hanteras av FC-

gruppen.  

Kontakta Adam Svensson för beställning av kuponger, adam.svensson@fcgruppen.com 036 30 54 22. 

I restaurang Småland, Lobby Nord, kommer det att finnas en snabbkö för utställare för att ge er 

snabbast möjliga service. 

Utöver detta finns ett område där ni kan dra er tillbaka och sitta mer avskilt. Detta utrymme är 

beläget nedanför trappan från Lobby Nord mot Mässgatan. 
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Konferensrum   

Konferensrum finns att hyra från 8 personer till >1000 personer. Kontakta vår konferensvärdinna 

Pernilla Sandén för priser och bokning, psanden@live.se, 0707 68 36 53.  

Catering i samband med möte, Adam Svensson, adam.svensson@fcgruppen.com 036 30 54 22. 

 

Monterutrustning 

I din monter ingår vägg mot granne, i det fall det inte är gång mellan montrarna. 

För beställning av monterutrustning, el, utställarförsäkring m.m kontakta Katarina Persson 

katarina.persson@elmia.se, tfn 036 15 22 67 

Elmia tillhandahåller fritt wifi. För behov av högre prestanda kontakta Elmia, Katarina Persson 

katarina.persson@elmia.se tfn 036 15 22 67. 

 

För alla övriga frågor kontakta,  

Mässchef Mårten Larsson utstallare@falsterbohorseshow.com 0708 41 84 04, 

eller Projektledare Sanna Wallenius sanna@jonkopinghorseshow.com 0734 18 62 35. 

 

Logi 

Officiellt ryttarhotell: John Bauer, för hästlovspaket se vår hemsida www.jonkopinghorseshow.com  

Scandic Elmia 

RC Hotel 

Villa Björkhagen, stugby och camping  

 

Vill du sätta guldkant på ditt besök och sitta extra bekvämt under Jönköping Horse Show? 

Vår VIP är belägen i A-hallen, den öppnar kl 9.00 och stänger vid sista klassens slut. I priset ingår 

reserverade platser, entré, generös fikabuffé både för och eftermiddag samt lyxig lunchbuffé, kaffe 

och fri alkoholfri dryck hela dagen. Bar finns om ni önskar handla något extra.  

Med VIP pass har ni även tillträde till vårt VIP däck i B-hallen. Här erbjuder vi ståplatser, kaffe och fri 

alkoholfri dryck från första parkett. Obs, VIP i Hall B är stängd under auktionen på lördagkvällen! 

Boka dina platser idag! 

För mer information samt bokning kontakta kontor@jonkopinghorseshow.com  

Onsdag - Fredag 1000kr ex moms per person och dag 

Lördag - Söndag 1500kr ex moms per person och dag 
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Kvällsaktiviteter och fest 

 

Jönköping Horse Show After Ride 

Från onsdag till och med lördag kommer det att serveras en kvällsbuffé i olika teman i restaurang 

Småland i Lobby Nord.  

Restaurangen har öppet onsdag och torsdag till 23.00, samt 

fredag och lördag till 01.00 med mingel och After Ride. Ridsportsveriges festfixare, Dansarna Events 

står i samarbete med FC Gruppen för underhållningen!  

 

Hästauktion Swedish Select Horse Sales auktion lördag 2 november 19.00 

Kvällen bjuder på spänningsfylld auktion av 3-åriga hopphästar. Drygt 30 st hästar visas upp och säljs 

under kvällen. 

Upplev auktionen på nära håll och boka platser mitt på arenan i B-hallen. Bord om 6 platser 

alternativt enskilda platser. 

Biljetterna kostar 1000 kr exklusive moms per person och inkluderar fördrink, två rätters middag med 

goda viner, trevligt sällskap och rafflande uppvisning. 

Kontakta kontor@jonkopinghorseshow.com för bokning och fakturering. 

För önskemål angående bordsplacering kontakta sshsvip@gmail.com  

  

  

 

Hjärtligt välkomna!  
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